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Zápis ze schůze výboru ČPS dne 16. února 2012 

Přítomni: Janda, Biolek, Gut, Houšťková, Hrstková, Lád, Lebl, Mathonová, Mihál, Ryba, Slaný, Smrčka, Škvor, 

Zeman. Host: Hoza (vedoucí pracovní skupiny lékové politiky při ČPS).  Program: 

1. Souhlas se zápisem jednání v lednu 2012.  

2. Curriculum pediatrie.  Houšťková seznámila výbor s doplňky, za výbor jsou koordinací pověřeni prof. Mihál a doc. 

Houšťková, s nimi je možno ještě probrat relevantní připomínky, časový prostor k tomu existuje. Předseda ČPS 

domluví schůzku na MZČR s JUDr. Pavlem Jandou.  

3. Počty lůžek na dětských odděleních v ČR: Statistické údaje z ročenek ÚZIS se významně liší od údajů pojišťoven 

rezortu MZČR. Bohužel opakovaně konstatováno, že nejsou k dispozici  relevantní data. (nejen počet lůžek, ale i 

lékařů). Výbor doporučil učinit pokus získat aktuální konkrétní data – jaro 2012- skutečná čísla  z jednotlivých regionů. 

Pracovní skupina (Janda, Biolek, Gut, Mihál, Ryba) sestaví dopis pro všechny primáře dětských lůžkových oddělení 

v ČR s cílem zjistit validní data. Před odesláním bude návrh dopisu dán k diskuzi členům výboru e-mailovou cestou.   

 4. Pediatrický stacionář: vracíme se k problematice řešené již předchozím výborem ČPS, Ryba a Janda připravili 

návrh k zjištění pediatrické péče (pediatrický stacionář při fungující nemocnici, kde není dětské oddělení). VZP nás 

jako odbornou společnost žádá o  názor. Návrh textu připravený Rybou a Jandou bude rozeslán E-mailem k diskuzi 

členům výboru, je třeba koordinovat i s porodnicemi.  

5.  Kongres ČPS v Liberci 2012 – bude připravena další e- mail informace ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti 

a dorost.  Podána zpráva o stavu příprav (Lebl, Škvor, Zeman). Lebl seznámil v prezentaci výbor ČPS s rámcovým 

odborným programem kongresu.  Budou poslány pozvánky na Slovensko. Janda poslal pozvání prezidentům 

pediatrických společností v SRN a Rakousku. Škvor a Zítek požádají o záštitu nad kongresem hejtmana Liberce 

Eichlera. Návrhy na Brdlíkovu cenu ČPS – prof. Dunovský a na medaile ČPS ČLS – emeritní prim. Mendl,  prim. E. 

Novák a Gary Edwards (společnost Zdravotní klaun)  Komise za ČPS pro hodnocení oceněné nejlepší práce autora ( 

člena ČPS před podáním žádosti ) do 35ti let věku –  Gut, Mihál, Pozler. Cena bude předána na kongresu – 50.000 Kč, 

přednáška laureáta bude v programu. Práce musí být publikována v roce 2010 nebo 2011. Zasílejte přihlášky do soutěže  

doc. Pozlerovi, uzávěrka přihlášek 31.5.2012!  Výbor ČPS souhlasí s doplacením kongresového poplatku do Liberce 

pro mladé členy ČPS do 30 let do částky 400 resp.500 Kč.  

4. Změna nakladatele Čsl. pediatrie (Mladá Fronta vs. původní firma p. Brzobohaté). Doc. Pozler není přítomen, je 

řádně omluven. Vzhledem k tomu, že výbor ČPS si je vědom jeho zásluh o náš časopis, podporuje jej plně a ponechává 

rozhodnutí o volbě nakladatelství jemu osobně (hlasování: 10 ano, 2 zdržení hlasování, nikdo proti). Současně výbor 

ČPS žádá Pozlera, aby pokračoval ve vedení časopisu do konce roku 2012.  

5. Slučování postgraduálu Dl – PLDD – další jednání na MZ ČR v dohledné době- viz také předchozí zprávy 

z jednání s PLDD, naše stanovisko již bylo publikováno ve Vox pediatriae.   

6. Nová webová stránka ČPS – www.pediatrics.cz. Kontaktní osoba v Guarant Int. je inž. Lucie Votavová 

votavova@guarant.cz . Každý člen výboru a vedoucí pracovních skupin mohou dodávat materiál webmasterovi a ten 

pak technickému zajištění našeho do Guarantu. Výbor souhlasí s tím, že některé stránky budou zaheslovány a přístupné 

jen pro členy ČPS. Diskuze o převedení Bulletinu do elektronické formy a jeho odesílání členům ČPS E-mailem. Vázne 

novelizace anglické verze powerpointu s recentními daty, osloveni PLDD, neonatologové, společnost sociální a 

dorostové pediatrie. Viz také podrobnější zpráva zdola.  

7.  SÚKL- pozitivní odpověď na náš dopis s nabídkou navěšovat zprávy ze SÚKL na www.pediatrics.cz týkající se 

lékové politiky (pracovní skupiny lékové politiky- Hoza, Szitányi- spojí se s administrací SÚKL a posoudí, jaká ze 3 

uvedených variant by se nejlépe hodila). Návrh: zařazení oddílu o lékové politice, vedlejších účincích, formulář jejich 

hlášení, mimořádné použití v pediatrii „off label„ atd. Budou připraveny informace do Bulletinu a do Čsl. pediatrie o 

lékových formách pro pediatrii. Výbor ČPS pověřuje doc. Hozu, CSc.  

8. Chronická péče o děti s těžkým handicapem  upoutanými na lůžko včetně dlouhodobé umělé plicní ventilace – 

OCHRIP. Diskuze k dopisu prim. Pelikána (Hořovice). Výbor ČPS má k dispozici stanovisko společnosti ……. Které 

nedoporučuje centralizaci pacientů, zejména z důvodů etických. Bylo konstatováno, že dětské jednotky intenzivní péče 

sou zatím schopné o problémové pacienty pečovat. Nejsou validní data, o kolik takových pacientů se vlastně jedná.  

Cílem je, aby děti byly co nejblíže bydlišti rodinných příslušníků.  

9. Dětská gynekologie: výbor ČPS podporuje aktivitu dětských gynekologů ve snaze navrátit do jejich curricula 

certifikovaný kurz dětské gynekologie.  

10. Zpráva o jednání senátu ČR ze dne 24.1.2012 o nepřipravenosti na rušení kojeneckých ústavů (Mathonová). Zde 

patrný významný posun, především podpora rezortu MZ ČR, která vychází i z našeho jednání s ministrem Hegerem, je 

třeba respektovat fakt, že řada dětí v ústavech je významně hendikepovaných, rodiče nejeví zájem nebo z jiných důvodů 

nejsou schopni péči o poškozené dítě zajistit. Hledání pěstounů v těchto případech bude jistě velmi složité a často 

marné. V každém případě ale všechny odborné společnosti v rámci péče o děti a dorost zdůrazňují, že jsou si vědomy 

vysokého počtu chovanců v ústavech ve srovnáním se zahraničím a podporuj pěstounskou péči, při vyhledávání 

pěstounů mohou být pediatři nápomocni, ale je to hlavním úkolem MPSV.        

11. Odpisy staré promítací techniky ČPS – odepsáno na úrovni ČLS JEP jako zastaralé (Smrčka). 

12. Informované souhlasy rodičů a dětí se zdravotními výkony. Bude problém od 1.4.2012. Bude vhodné dát do médií.  

13. Prof. Mihál pověřen výborem ČPS pro jednání na MZ ČR, aby testy v rámci curricula dětského lékařství 

prováděné na lékařských fakultách byly jednotné. 
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14. Prof. Zeman upozornil na nedostatky ve vyplňování Zdravotních a očkovacích průkazů dětí. Janda sestaví dopis 

pro OSPDL ČLS JEP.  

15. Platby za udělování vzdělávacích kreditů České lékařské komoře: jsou sice absurdní, ale ČLSJEP dává na 

vědomí všem odborným společnostem v rámci ČLSJEP následující zprávu:- viz níže!.  

16. Propouštění novorozenců z porodnic (Biolek). Bude jednání na MZd – komise péče o děti a dorost (pozváni Janda 

a Biolek). Je třeba připravit text pro laiky s vysvětlením, proč není optimální propouštět děti z porodnice dříve než po 

72 hodinách. Výbor připraví text, který bude určen pro masmédia a rodičovské webové stránky, na znění je třeba 

spolupráce s neonatology,  PLDD a sociální pediatrií. Aspekty právní, organizační, etické, biologické a psychologické. 

Rodiče si musí být vědomi všech rizik při časném odchodu novorozence z porodnice. ČPS doporučuje zatím stále 

pobyt 72 hodin, dřívější odchod nedoporučuje. Pokud chce jít matka s fyziologickým novorozencem domů dříve, 

nelze je držet na porodnici násilím. Resort MZ ČR by měl připravit jednotný text s uvedením rizik předčasného 

odchodu a rodiče jej musí oba podepsat. Dnes nejsou připraveni PLDD převzít do své péče novorozence do 48 hodin po 

propuštění z porodnice. 

17. Možnosti podpory zahraničních stáží pro mladé pediatry (např. ve formě cestovného, letenky, atd.). Je třeba 

připravit pravidla pro tato „cestovní stipendia“. Podpora zahraniční cesty: výbor ČPS  souhlasí s podporou zahraniční 

cesty – Janda, Oesterreichischer Impftag Salzburg.  

18. Noví členové ČPS- schváleno.       Zapsal: Škvor,                           Doplnil a kontroloval:  Janda  

 
 

 

 


